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  براي رئيس جمهور هم خوب است!
عبداهلل گنجي توئيت زده كه: رئيس جمهور سال هاي اول حضور   
در قدرت، يك برنامه خوبي داش��ت آن هم سركشي منظم از 
خانواده شهدا و جانبازان بود. دو سه سالي تعطيل شد، امروز 
ديدم مجدداً شروع شده است. كار ارزشمندي است هم وظيفه 

حاكمان در جمهوري اسالمي است، هم براي روحيه خود رئيس جمهور خوبه!
----------------------------------------------------------

  حق سياسي من
كبري آسوپار در توئيتي نوشت: شركت در انتخابات صرفاً تكليف نيست، حق 
من است. هر روز مشغول اظهارنظر سياسي در توئيتر و تلگرام و روزنامه هستم. 
رسمي شدِن آن اظهارات، برگه  رأيي  است كه امروز در صندوق انداختم. دوست 
ندارم با ابتذاالتي همچون »همه شون مثل همن« يا »همه دزدن و دست شون 
توي يه كاسه ا س��ت« از حِق سياس��ي ام بگذرم. اصلي ترين مسير تغييرات در 

سياستگذاري ها، صندوق رأي است. 
----------------------------------------------------------

  ناراحتي از جوان گرايي
 فرشاد مهدي پور در توئيتي نوشته اس��ت: روزنامه اعتماد گزارشي پر از طعنه 
نسبت به جوان گرايي فهرس��ت هاي اصولگرايان منتش��ر كرده، چرا اين  همه 
ناراحتي؟ ش��ما هم دس��ت به  جوان گرايي بزنيد و پيرهاي شكست خورده تان 
را به خانه بفرس��تيد، البته كه اين اتفاق، ممكن است شامل حال مديرمسئول 

محترم تان هم بشود!
----------------------------------------------------------

  دولت ليست دارد يا ندارد؟!
 علي قلهكي با هشتگ بدون شرح نوشته: 

حسن روحاني چند روز قبل: دولت در انتخابات ليستي ندارد. 
واعظي در پاس��خ به روزنامه همشهري: فهرس��ت انتخاباتي ما براي روز جمعه 

همان فهرست كارگزاران است و بيش از ۱۵۰نامزد در سراسر كشور داريم.  
----------------------------------------------------------

  تنها راه
 اميرحسين ثابتي نوشته: برخي فكر مي كنند چون وضع اقتصادي خوب نيست 
نبايد رأي بدهند تا اعتراضشان را اعالم كرده باشند! پايين آمدن نرخ مشاركت 
در انتخابات وضع اقتصادي را بهتر نمي كند، حتماً بدتر مي كند! چون دش��من 
تصور مي كند كشور ضعيف شده و فشارها را مي تواند بيشتر كند. تنها راه، انتخاب 

درست و با چشم باز است. 
----------------------------------------------------------

   انتخابات مردمي
امير اكبري توئيت زده كه:  يكي از نكاتي كه براي خودم جالب بود اينه كه فرآيند 
انتخابات نه توسط يه نهاد خاص بلكه تماماً توسط مردم انجام ميشه، يعني هم 
هيئت هاي اجرايي يعني افراد برگزاركننده و هم ناظران تماماً مردمي و از اقشار 

مختلف تشكيل شد؛ جشن ملي  انتخابات مجلس.
----------------------------------------------------------

  حاال مصمم تر هستيم
كاربري نوشته:  رژيم امريكا با  تحريم فرمايشي و نامشروع اعضاي شوراي نگهبان 
نش��ان داد با مردم س��االري هيچ ميانه اي ندارد و آمال او نظام هاي ديكتاتوري 
منطقه، به مثابه گاو شيرده و رژيم كودك كش است. ما اينك در راه امانتداري از 

آراي مردم مصمم تريم؛  مجلس قوي، ايران قوي.
----------------------------------------------------------

  دروغ »من وتو«!
كاربري به نام زهرا نوشته: اين ش��بكه »من وتو« واقعاً شبكه كثيفيه! عكس يه 
پزشك از آشناهاي ما در الهيجان رو زده كه مدت ها بود آنفلوآنزاي مرغي داشت 
و به رحمت خدا رفت و زي��رش زده به علت كرونا! آخه چقدر ش��ماها كثيف و 
بي وجدانيد كه فكر خانواده داغدارش نيس��تيد كه مراسم دارن و داريد با دروغ 

مردم رو فراري مي ديد! لعنت بهتون.

عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه:
 دغدغه معيشت مردم 

هيچ گاه براي اصالح طلبان اولويت نبوده است 
هرگز دغدغه معيشتي براي اصالح طلبان اولويت نبوده است بلكه براي اينكه 
عرصه تاخت و تاز برايشان هموار باشد، مرتب دم از فضاي باز سياسي زده اند. 
احمدعلي مقدم عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسالمي در گفت و گو با فارس، 
به جريان شناسي اصالح طلبان پرداخت و گفت: اين جريان سياسي كه در سال 
76 با پيروزي دولت موسوم به اصالحات پا به عرصه سياسي كشو ر گذاشت، فراز 
و نشيب زيادي به همراه داشت و همواره با تشتت ذهني سردمداران خود، كيان 
نظام را چندين بار دستخوش آشوب و فتنه كرده است، به شكلي كه هيچ بلوايي 
را در كشور پس از انقالب  نمي توان يافت كه يك سر آن به اين جريان برنگردد. 

عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسالمي افزود: جرياني كه با شعار رسيدن به 
جامعه مدني و قانونمداري بر س��ر كار آمد و دستيابي به مردم ساالري ديني را 
سرلوحه كار خود قرار داد، ديديم وقتي در جريان انتخابات رياست جمهوري در 
سال 88 نتيجه اي غير از خواست آنان حاصل شد، شعار مردم ساالري را لگدمال 
كردند، حق تصميم مردم براي انتخاب رئيس جمهور برگزيده را ناديده گرفتند 

و كشور را هشت ماه به آشوب كشاندند. 
مقدم با بيان اينكه اصالح طلبان مرتب دم از آزادي، عقل ساالري و دوري از تحجر  
مي زنند، تصريح كرد: آنان نهادهاي مردم نهاد، ش��وراهاي صنفي و كارگري را 
تا جايي كه با خواست آنان همسو باشد به رسميت  مي شناسند، نمونه آن نحوه 
برخورد دول��ت اعتدال با مطالب��ات كارگري در جامعه بود، هم��گان ديديم با 

كارگران هفت تپه، هپكو و... چه برخوردي داشتند. 
وي در ادامه با اشاره به دو تشكل منحل شده اصلي اين جريان گفت: اعضاي سازمان 
مجاهدين انقالب اسالمي و جبهه مشاركت به عنوان دو بازوي قدرتمند اصالح طلبان 
كه به دليل دست داشتن در فتنه88 و اعتقادات التقاطي يا دستگير شدند يا به خارج 
از كشور گريختند و نوكري دشمنان نظام را  مي كنند، پس مانده هاي آنان در حزب 
كارگزاران سازندگي و حزب اعتماد ملي ديگر حرفي براي گفتن ندارند.  اين فعال 
سياسي با بيان اينكه  اصالح طلبان در حاشيه سازي هاي پوچ و دشمن شاد كردن 
و التهاب آفريني يدطوالني دارند، گفت: اردوگاه پرتنش و پرحاشيه  اصالح طلبان 
در زير سؤال بردن اركان قانوني كشور ُخبره است و همواره براي نظارت استصوابي 
ش��وراي نگهبان شمشير از نيام كش��يده و عليه ش��وراي نگهبان به غوغاساالري  
مي پردازد و اخيراً هم ديديم، هم جناب روحاني هم انصاري از سردمداران اين حزب 
چگونه به شوراي نگهبان و نظارت استصوابي تاختند؛ دقيقاً همان نهادي كه آنان 
را از فيلتر گزينش رد كرد و به قدرت نشاند، حاال كه خرشان از پل گذشته يادشان 

آمده فيلتر  نمي خواهند. 
اين كارشناس سياسي تصريح كرد: آنان در تمام مدتي كه در رأس قدرت بوده اند 
و چون اكثريت ش��ان از افراد متمول بوده اند، هرگز دغدغه معيشتي براي شان 
اولويت نبوده است بلكه دستيابي به آزادي هاي سياسي براي اينكه عرصه تاخت 
و تاز برايشان هموار باشد، مرتب دم از فضاي باز سياسي زده اند، از اين رو كمترين 
تأثير را بر بهبود اقتصاد و معيشت مردم داشته اند و برخالف خواسته هاي واقعي 

مردم حركت و از اعتماد مردم حداكثر سوءاستفاده را كرده اند. 
دبير حزب مؤتلفه اسالمي استان كرمان تصريح كرد: شيفتگي به غرب و بزرگ 
پنداشتن قدرت غرب و ترويج سبك زندگي غربي از مؤلفه هاي اصلي اخالقي 
آنان است و به اسم تعامل با دنيا سعي كرده اند جواب موشك غرب را با مذاكره 
بدهند.  وي ادامه داد: همواره نظام بيش��ترين امتياز را به آنان داده است اما با 
كمترين تبعيت از قانون بيشترين هزينه تراش��ي را براي نظام كرده اند و هيچ 
وقت از عناصر فراري از كشور و پناهنده سياسي و محكومان سياسي و اقتصادي 
خود برائت نجسته و عليه عناصر مجرم، خائن و وطن فروش خود موضع گيري 
نداشته اند.  مقدم تأكيد كرد: اصالح طلبان بيش از 2۰سال سكاندار اجرايي كشور 
بوده اند اما هيچ گاه سوءمديريت و ناتواني خود را نپذيرفته و با فرافكني نظام را 
ناكارآمد نشان داده اند. نتيجه عملكرد اصالح طلبان همين وضعيت بد اقتصادي 

كشور است كه روحاني بر سر مردم آورده است.

حضور گس�ترده مردم در انتخابات روز گذشته 
مجلس ش�وراي اس�المي ب�ه طور حتم س�بب 
خواهد شد تا گستره عمليات تخريبي و امنيتي 
امريكايي ه�ا به دليل چس�بندگي ب�االي مردم 
و نظام تا ح�دود زي�ادي محدود ش�ود و مراکز 
اطالعاتي و امنيتي در واش�نگتن در بس�ياري 
از برنامه ه�اي خ�ود تجديدنظر خواهن�د کرد. 

نگاهي به موضع گيري هاي مقامات غربي به خصوص 
مقامات امريكايي نشان مي دهد همانند دوره هاي 
گذشته حضور و مشاركت مردم به عنوان معياري از 
عالقه مردم به نظام جمهوري اسالمي ايران ارزيايي 
خواهد شد. در طول چهار س��ال گذشته مهم ترين 
راهبرد واشنگتن در مقابل ايران فشار سنگين براي 
تغيير رفتار نظام در قالب راهبرد فش��ار حداكثري 
بوده اس��ت، از همين رو در طول چند سال گذشته 
تحريم هاي اقتصادي عليه ايران بازگشته و امريكا از 

توافقنامه هسته اي برجام خارج شده است. 
حاال س��ؤال اصلي اين اس��ت كه چرا اي��ن دوره از 

انتخابات كمي در اين خصوص تفاوت مي كند. 
 چرا اين دوره متفاوت از سال هاي قبل است

در سال هاي گذش��ته ايجاد اختالف در درون نظام 
جمهوري اس��المي و بين مس��ئوالن ج��زو اهداف 
راهبردي امريكا بوده است. شايد بتوان گفت بحث 
ايجاد دوقطبي تندرو و معت��دل در بين جناح هاي 
سياسي نظام جمهوري اسالمي از مهم ترين اهداف 
اين راهبرد بوده اس��ت.  در طول چند سال اخير بنا 
به داليل مختلف اين راهبرد در حال حذف ش��دن 
از رويكرد امريكا نس��بت به ايران است. تالش نظام 
جمهوري اسالمي براي يك واكنش يكپارچه و پرهيز 
از دوقطبي سازي هاي جعلي به بهانه سياست خارجي 

از عوامل مهم چنين رويكردي است. 
اندكي دقت در تحوالت گذش��ته نش��ان مي دهد 
امريكايي ها هم اكنون مستقيماً به دنبال خرد كردن 
نظام جمهوري اس��المي از طريق فش��ار مستقيم 
هستند، از همين رو عمليات هاي گوناگون اطالعاتي 
و امنيتي ب��ه منظور ايج��اد آش��وب و اختالف در 
داخل كشور در حال اجراس��ت. همان گونه كه در 
آشوب هاي آبان ماه نيز جلس��ات گروه منافقين با 
مقامات امريكايي در يك كشور اروپايي محور اصلي 

عمليات تخريبي در ايران بوده است. 
حاال سؤال اين است كه حضور پرش��ور و گسترده 
م��ردم در انتخابات چ��ه تغييري مي توان��د در اين 

رويكرد ايجاد كند. 
 مردم س�االري؛ مهم تري�ن س�د در مقابل 

امريكا 
مهم ترين مانع در مقابل عمليات امريكايي ها عليه 
نظام جمهوري اس��المي حمايت گس��ترده مردم 
از اين نظام اس��ت. اولين نشانه مردم س��االر بودن 
انقالب اس��المي، حضور همه جانبه اقشار مختلف 
مردم در انق��الب ب��ود. انقالب اس��المي برخالف 

بس��ياري از انقالب هاي مش��هور ق��رون جديد كه 
مبتني بر منافع طبقاتي ش��كل گرفته اند يا توسط 
بخش خاصي از جامعه هدايت و حمايت ش��ده اند 
و اهداف خاص قش��ري، طبقاتي و فرقه اي را هدف 
قرار داده اند، نهضتي بود كه اه��داف خود را منافع 
همه اقشار، طبقات و توده هاي ملت با همه اعتقادات 
و گرايش ه��اي مذهبي ق��رار داده بود و ب��ه دنبال 
ش��كل گيري نظامي بود كه تمامي م��ردم ايران در 
آن از حقوق اوليه انس��اني برخوردار باشند. انقالب 
اس��المي با اين اهداف توانس��ته بود اقشار مختلف 
جامعه را ب��ه صحنه مبارزه با رژيم كش��انده و همه 
مردم را همراه نمايد، به همين خاطر انقالب اسالمي 
را بي شك مي توان بزرگ ترين انقالب مردمي عصر 

حاضر ناميد. 
انتخاب مس��تقيم يا غيرمستقيم مس��ئوالن نظام 
سياس��ي به عنوان يك��ي از مهم تري��ن معيارهاي 
حاكمي��ت مردم م��ورد توجه ق��رار گرفته اس��ت. 
مسئوالن نظام جمهوري اسالمي از همان ابتداي امر 
از طريق انتخاب مردمي روي كار آمده اند و اين روند 
طي سه دهه از عمر اين شجره طيبه ادامه يافته است 
و تقريباً هر سال ش��اهد برگزاري انتخابات و حضور 
باشكوه مردم در آن بوده ايم. در اين ميان همه اركان 
نظام به طور مس��تقيم يا غيرمستقيم از طريق رأي 
ملت برگزيده شده اند و جايگاهي نيست كه مردم در 
قدرت يابي آن نقشي نداشته باشند و از دايره نظارت 

و كنترل مردمي خارج مانده باش��د و از اين جهت 
نظام جمهوري اسالمي را مي توان در باالترين سطح 

نظام هاي انتخابي جهان قرار داد. 
رهبر معظم انقالب اس��المي به اين حقيقت اشاره 
دارند: »نظام جمهوري اس��المي به معناي حقيقي 
كلمه، نظام مردم ساالر و متكي بر مردم است. شما 
ببينيد هر سالي تقريباً يك انتخابات... هر سال يك 
انتخابات در همه ش��ئون، از رهبري نظام گرفته تا 
رئيس جمهور تا نمايندگان و تا شوراها. مردم اينها 
را انتخاب مي كنند و اينها با انتخاب مردم س��ِركار 
مي آِيند.« به همين دليل در جمهوري اسالمي ايران 
به دليل ويژگي ها و ش��رايط منحصر به فرد انقالب 
اس��المي و دش��مني و خصومت ذاتي قدرت هاي 
استكباري، در پس مشاركت سياسي مردم به طور 
كاماًل آگاهانه، همواره اين هدف دنبال مي شود كه 
توطئه ها و دشمني هاي غرب و به ويژه با سردمداري 
امريكا را در پرتو برگزاري انتخابات خنثي س��ازند، 
بنابراين پيام انتخابات در ايران نشانه اي از مشاركت 
سياسي مردم و كارآمدي الگوي مردم ساالري ديني 

است كه بر كاهش تهديدات خارجي مؤثر است. 
 دشمنان انقالب اسالمي به عنوان بخشي از راهبرد 
فروپاش��ي از درون، تالش مي كنند ب��ه عنوان يك 
فرصت بر انتخاب��ات ايران تاثير بگذارن��د و آن را به 
چالش بكش��انند. تجربه انتخابات ۱۳88 نمونه اي 

از آن است. 

  انتخابات؛ پشتوانه اي براي اهداف نظام 
 انتخابات در ايران نمايش حضور مردم در عرصه هاي 
مختلف كشور اس��ت. اعتماد ملي، انسجام و عاليق 
مردم به نظام را در داخل كشور به نمايش مي گذارد، 
بنابراي��ن براي پيش��برد اه��داف نظ��ام انتخابات 

پشتوانه اي جدي است. 
 متأسفانه دس��ته بندي هاي سياسي از يك طرف و 
عدم تعميق تحزب گرايي صحيح از طرف ديگر، باعث 
ايجاد مخاطرات و چالش هاي زيادي براي كشور و 
مردم به ويژه همزمان با برگزاري انتخابات شده است. 
با اين حال و به رغم تمام اين آسيب ها حضور مردم 
توانسته اين مخاطرات را تا حدود زيادي خنثي كرده  
و به گردش نخبگان و آزموده شدن تفكرات مختلف 
كمك ش��ايان توجهي كند، از سوي ديگر به جرئت 
مي توان گفت مردم ايران احس��اس مثبت و بسيار 
خوب از برگزاري انتخاب��ات دارند و تاكنون فعاالنه 
در سرنوشت كش��ور مشاركت داش��ته اند و يكي از 
مهم ترين و جدي ترين عرصه مشاركت سياسي خود 
را انتخابات مي دانند و همين مسئله هم محك خوبي 
براي ميزان عالقه مردم به نظام جمهوري اسالمي 

ايران فراهم كرده است. 
 مانعي در مقاب�ل برنامه ه�اي امريكا عليه 

ايران 
در اين ميان مجلس شوراي اس��المي ركن اصلي 
قوه مقننه در نظام جمهوري اس��المي ايران است 

كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل شده است 
و مصوبات آن در ص��ورت تأييد ش��وراي نگهبان 
براي اجرا به قوه مجريه ايران و ق��وه قضائيه ابالغ 

خواهد شد. 
بي شك انتخابات مجلس ش��وراي اسالمي يكي از 
مهم ترين فعاليت ها در عرصه سياسي كشور است كه 
تاثيرات آن در حوزه هاي مختلف فرهنگي، سياسي 
و اقتصادي قابل بررسي و دقت نظر مي باشد. به طور 
كلي اين اهميت و تاثيرگذاري را از دو جهت مي توان 

بررسي نمود. 
به رغم اينكه ممكن است مجلس شوراي اسالمي 
چندان در سياس��ت هاي مرتبط با حوزه مسائل 
خارجي به صورت مستقيم ايفاي نقش نكند اما 
با داش��تن ابزار قانونگذاري در ش��رايط حساس 
مي تواند وارد عمل شود. نمونه آن نيز بحث الزام 
دولت به آغاز غني س��ازي در مجل��س هفتم در 
ص��ورت ارجاع پرون��ده ايران به ش��وراي امنيت 

سازمان ملل متحد است. 
با در نظر داش��تن ش��رايط فعلي مي ت��وان به اين 
جمع بندي قطعي رسيد كه با باال بودن مشاركت در 
انتخابات مجلس، ارزيابي ها در مراكز تصميم گيري 
غرب��ي به اين س��مت خواه��د رفت ك��ه همچنان 

چسبندگي بين نظام و مردم باالست. 
نگاهي به اتفاقات دو س��ال گذش��ته نشان مي دهد 
امريكايي ها در اين باره فوق العاده حساس هستند، به 
عنوان مثال اعتراضات آبان ماه سال96 سبب شد تا 
موضع واشنگتن در خصوص خروج از برجام تثبيت 
شود و حتي تالش كش��ورهاي اروپايي براي اصالح 

برجام نيز بي فايده باقي بماند. 
در آبان م��اه 98 نيز برخي ناآرامي ها س��بب ايجاد 
مشكالت امنيتي براي كشور شد. نمونه آن نيز ترور 
سردار قاسم سليماني در عراق بود كه تهاجمي ترين 
حركت امريكا عليه امنيت ملي ايران در طول 4۰سال 
گذش��ته بوده اس��ت، از س��وي ديگر هر گاه ميزان 
مش��اركت و رأي دهي در انتخابات باال رفته موضع 
نظام تقويت و آمادگي براي مذاكره امريكا با ايران نيز 
باال رفته است. در سال 92 حضور گسترده مردم در 
صحنه انتخابات بود كه به دولت جديد اين توانمندي 
را داد كه با اعتماد به نفس با ط��رف امريكايي وارد 

مذاكره شود. 
ب��ا در نظر داش��تن اين م��وارد مي ت��وان گفت كه 
حضور گس��ترده مردم در انتخابات سبب مي شود 
تا امريكايي ها در طرح ه��اي ضدامنيتي خود عليه 
ايران تا حدود زيادي تجديدنظ��ر كنند. نگاهي به 
برآوردهاي صورت گرفته در خصوص حضور مردم 
در انتخابات روز گذشته نشان مي دهد كه آمار حضور 
مردم تا حدود زيادي فراتر از پيش بيني ها بوده است، 
البته تبليغات طرف مقابل در خصوص عدم شركت 
در انتخابات ادامه خواهد يافت، اما ارزيابي ها نشان 
مي دهد كه پيوند بين م��ردم و نظام همچنان ادامه 

خواهد يافت. 

نگاهي به تأثير حضور گسترده مردم در حوزه امنيت ملي

انتخابات مجلس چگونه توطئه هاي دشمن را خنثي مي کند

وزارت خزانه داري امريكا کمتر از 24س�اعت مانده به آغاز 
يازدهمين دوره انتخابات مجلس ش�وراي اسالمي يكي از 
کليش�ه اي ترين روش هاي ضدايراني خود را به کار گرفت و 
اعضاي شوراي نگهبان را به عنوان ناظر انتخابات تحريم کرد. 
اياالت متحده امريكا در حالي نام پنج نفر از اعضاي شوراي 
نگهبان قانون اساس�ي جمهوري اسالمي کش�ورمان را به 
فهرست افراد تحت تحريم دفتر کنترل دارايي هاي خارجي 
)اوفك( از نهادهاي زيرمجموع�ه وزارت خزانه داري اضافه 
کرد که پيش از اين دولت و کنگره اين کش�ور به بهانه هاي 
مختلف نام ده ها نفر از مقامات، نهادها و شرکت هاي ايراني 
را در ليست تحريم ها قرار داده بود؛ روشي تكراري که هدف 
اصلي به نام »تضعيف نظام اسالمي« را نتوانسته محقق کند.

 
 هدفي رؤيايي و دست نيافتني

همانط��ور كه اش��اره ش��د پي��ش از اي��ن امريكايي ه��ا بارها 
شخصيت هاي حقيقي و حقوقي كشورمان را مورد تحريم قرار 
داده اند تا به واسطه آن بتوانند ضمن افزايش مشكالت اقتصادي 
و معيشتي مردم، افكار عمومي داخلي را نسبت به عملكرد نظام 
اسالمي به ستوه آورده و دوقطبي مردم- حاكميت را پياده سازي 
كنند؛ هدفي كه مي تواند نهايتاً به فروپاشي اجتماعي- سياسي 
كشور انجاميده و فروپاشي نظام را رسماً اجرايي كند. تغيير فاز 
فرايند تحريم هاي ضدايراني امريكايي ها از موضوعات اقتصادي 
به موضوعات سياسي نمايانگر اين مسئله است كه امريكايي ها 
از قدرت اثرگذاري تحريم هاي اقتصادي-  معيش��تي به شدت 
نااميد ش��ده اند و امروز براي حفظ هيمنه خود در عرصه تقابل 
با جمهوري اس��المي ايران ب��ه تحريم هاي اينچنين��ي اقدام 

مي كنند. 
 همپوشاني براي اتهام زني به شوراي نگهبان

عنواني كه وزارت خزانه داري امريكا براي تحريم جنتي و يزدي 
و كدخدايي، ره پيك و صادقي مقدم استفاده كرده »ردصالحيت 
افراد براي رقابت در انتخابات« اس��ت، همان گزاره اي است كه 
در آوردگاه هاي انتخاباتي كش��ور يك طيف نشانه دار و انبوهي 
از رسانه هاي ضدانقالب فارسي زبان بارها آن را تكرار مي كنند 
و به واسطه آن تالش مي كنند مشروعيت نظام اسالمي را مورد 

خدشه قرار دهند. 
وزارت خارجه امريكا اعالم كرده دارايي هاي اين اش��خاص در 
امريكا و تحت كنترل امريكايي ها بايد فوراً بلوكه شوند و گزارش 
آن به اوفك )دفتر كنترل دارايي هايي خارجي وزارت خزانه داري 
امريكا( ارسال شود آن هم در حالي كه طبق گفته اعضاي شوراي 

نگهبان، آنها هيچ دارايي ای خارج از كشور ندارند!
در بيانيه اين وزارتخانه آمده اس��ت، تم��ام امريكايي هاي داخل و 
خارج از كشور ها بايد از دادوستد با اين اشخاص دست بكشند و تمام 
اش��خاص غيرامريكايي كه به مبادله با اين پنج تن مشغول شوند، 

ممكن است هدف تحريم هاي آتي اياالت متحده قرار بگيرند. 
 تحريم سمبليك و بالاثر

برايان هوك نماين��ده ويژه امريكا در امور ايران روز پنج ش��نبه 
در كنفرانس��ي خبري گفت: »اياالت متحده چند مقام ناظر بر 
انتخابات مجلس به دليل »عدم وجود انتخابات آزاد در ايران« را 
تحريم كرده است. اين اشخاص مانع از برگزاري »انتخابات آزاد و 
منصفانه« مي شوند. احمد جنتي و محمد يزدي از اعضاي شوراي 
نگهبان در ليست تحريم هاي ما قرار دارند. آنها مردم ايران را از 

حق خودشان محروم مي كنند.«
وي همچنين مدع��ي موفقيت آميز ب��ودن تحريم هاي اعمالي 
امريكا عليه ايران شد و از ديگر كش��ورها خواست تا به كمپين 

فشار امريكا عليه ايران بپيوندند. 
آنچه بديهي است اينكه تحريم اعضاي ش��وراي نگهبان قانون 
اساسي با توجه به جايگاه و وظايف اين شورا، نه تنها نمي تواند 
خروجي و دس��تاوردي براي امريكايي ها داشته باشد بلكه تنها 
كمك مي كند ژست ضدايراني، مقامات امريكايي حفظ شود و 

شك نمادين و ويتريني دارد. 
 جنتي: ديگ�ر نمي توانيم به جش�ن هاي کريس�مس 

در امريكا برويم
آيت اهلل جنتي دبير شوراي نگهبان كه در ستاد مركزي نظارت 
بر انتخابات رأي خود را در صندوق انداخت درباره تحريم خود 
و چهار عضو شوراي نگهبان توس��ط امريكا، گفت: ما را تحريم 
كردند، حاال من فكر مي كنم كه اين همه پول كه در صندوق هاي 
امريكاي��ي داريم را چه كني��م، بعد هم ما ديگ��ر نمي توانيم به 
جشن هاي كريسمس در امريكا برويم. اين واكنش آيت اهلل جنتي 

با خنده خبرنگاران مواجه شد. 
دبير ش��وراي نگهبان افزود: آنچه براي ما ي��ك ضرورت دارد و 
وظيفه ش��رعي، عقلي و ملي است، مش��اركت در امر انتخابات 
است. هر چه مشاركت بيشتر باشد به نفع اسالم، مردم، مملكت 

و به ضرر دشمن است. 
دبير شوراي نگهبان ادامه داد: اگر جايي كمتر باشد قضيه عكس 
مي شود، بنابراين ما بايد بدانيم داريم چه كار مي كنيم. هر چه 
آرا بيشتر باش��د، قدرت نظام ما را نشان مي دهد و دشمن و غير 
دشمن روي اين حساب مي كنند و معلوم مي شود مردم وفادارند 
و پاي نظام و انقالب خود ايس��تاده اند و اين نظام را قبول دارند. 

او بيان كرد: هر رأيي كه داده مي ش��ود مشت محكمي بر دهان 
ترامپ است، بنابراين بايد اين را در نظر داشته باشيم. اين دستور 
اسالم است كه هر كجا دشمن ناراحت مي شود همان كار را انجام 
دهيد، هر كجا ديديد دشمن خوشحال مي شود آن كار را انجام 

ندهيد، اين يك معيار عقلي براي ماست. 
دبير شوراي نگهبان با طرح اين سؤال كه آيا دشمن مايل است 
كه ما بيشتر رأي دهيم، تصريح كرد: معلوم است كه نظر دشمن 
اين اس��ت كه مردم كمتر بيايند تا سوءاس��تفاده و بهره برداري 
كند كه مردم نس��بت به مملكت و نظامش��ان عالقه اي ندارند، 
پس اينجاست كه بايد وظيفه خود را بشناسيم، اين فقط مسئله 
اسالمي نيست بلكه به نفع مملكت و نظام و مردم است، بنابراين 
همه بايد يكصدا و يكدست باشند براي اينكه بتوانند اين نظام را 

با رأيشان تقويت كنند. 
 تحريم بنده توسط امريكا افتخار است

صفحه توئيتري آيت اهلل محمد يزدي ديگر عضو فقهاي شوراي 
نگهبان نيز در واكنش به تحريم چند عضو ش��وراي نگهبان از 
سوي امريكا مطلبي منتشر كرد. در متن توئيت صفحه آيت اهلل 
يزدي آمده است: براي بنده بزرگ ترين افتخار است افرادي كه 
دست شان به خون ش��هيد عزيزمان حاج قاسم سليماني آلوده 
اس��ت، بنده را هم به زعم خودش��ان تحريم كرده ان��د، البته به 
قول مقام معظم رهبري، امريكا نه تحليل��ش به درد مي خورد 

نه تحريمش. 
  امريكا با مردم ساالري هيچ ميانه اي ندارد 

 همچنين عباسعلي كدخدايي سخنگوي ش��وراي نگهبان در 
صفحه شخصي خود در توئيتر نسبت به تحريم اعضاي شوراي 
نگهبان از سوي امريكا مطلبي منتشر كرد. در متن اين توئيت 
آمده اس��ت: رژيم امريكا با تحريم فرمايشي و نامشروع اعضاي 
شوراي نگهبان نشان داد با مردم س��االري هيچ ميانه اي ندارد 
و آمال او نظام ه��اي ديكتاتوري منطقه، به مثابه گاو ش��يرده و 
رژيم كودك كش است. ما اينك در راه امانتداري از آراي مردم 

مصمم تريم. 
عباسعلي كدخدايي سخنگوي ش��وراي نگهبان همچنين روز 
گذشته با حضور در پاي صندوق رأي در جمع خبرنگاران گفت: 
ما اين اطمينان را به مردم مي دهيم كه امانتدار خوبي باشيم و از 

آراي يكايك مردم صيانت كنيم. 
كدخدايي با بيان اينكه اقدامات نظارت��ي خوبي براي برگزاري 
انتخابات پيش بيني ش��ده اس��ت، گفت: همزمان ب��ه موازات 
فعاليت هم��كاران ما در هيئت هاي اجرايي ناظ��ران ما در كنار 
صندوق هاي رأي حاضر هس��تند و برای هر صندوق بين سه تا 

هفت ناظر داريم. 
وي همچنين تعداد كل ناظران را در كشور حدود 2۰۰هزار نفر 
اعالم كرد و افزود: تعدادي هم بازرس ويژه در قالب گروه هاي سه 
نفره از تهران به برخي اس��تان ها اعزام كرديم تا نظارت ويژه اي 

داشته باشند. 
مردم خوب ما هم كه هميشه هميار ش��وراي نگهبان بوده اند، 
مي توانند گزارش��ات و ش��كايات خود را از طريق سامانه مردم 
ناظر ارسال كنند و ما هم سريعاً رسيدگي مي كنيم. اميدواريم 
انتخابات در ش��أن مردم عزيز برگزار ش��ود و پاسخ محكمي به 

دشمنان خارجي باشد. 
 خوشحاليم که دشمنان از شوراي نگهبان ناراحتند 

هادي طحان نظي��ف عضو حقوقدان ش��وراي نگهب��ان نيز در 
گفت وگوي ويژه خبري اظهار داشت: خوشحاليم دشمنان ملت 
ايران ناراحتند و عملكرد شوراي نگهبان در بررسي صالحيت ها، 
قاتالن سردار سليماني را وادار كرده كه دست به تحريم پنج عضو 

شوراي نگهبان بزنند. 
وي افزود: اين يعني آنها نتوانس��ته اند بغض و كينه خودشان را 
ولو يك روز قبل از انتخابات به عنوان روز جش��ن ملي ايرانيان، 

پنهان كنند. 
وي افزود: اين اقدام امريكايي ها م��دال افتخاري براي اعضاي 
شوراي نگهبان است و من اين اتفاق را تبريك مي گويم. اين عضو 
حقوقدان شوراي نگهبان در همين راستا بيان كرد: خوشحالم از 
اينكه دشمنان ايران ناراحت هستند و عملكرد شوراي نگهبان در 
عمل به مر قانون در بررسي صالحيت ها و صيانت از آراي مردم به 
عنوان حق الناس، قاتالن سردار سليماني را به اين نقطه رسانده 

كه دست به چنين اقداماتي بزنند. 
  نگراني از تحريم امريكا و کشور هاي غربي نداريم 

محمدحسن صادقي مقدم ديگر عضو حقوقدان شوراي نگهبان 
درباره تحريم اعضاي شوراي نگهبان با بيان اينكه هيچ نگراني ای 
از تحريم امريكا و كشور هاي غربي نداريم و براي ما هيچ اهميتي 
ندارد، تأكيد كرد: افتخار مي كنيم ك��ه زير چتر واليت علي  بن 
ابيطالب)ع( و امام خامنه اي عزيز هس��تيم و ان شاء اهلل خداوند 
همه ما را عاقبت به خير كند و مديون شهدا و امام عزيز نباشيم. 
معاون اجرايي و امور انتخابات ش��وراي نگهبان با اشاره به آغاز 
رأي گيري در سراسر كش��ور گفت: خداوند را ش��اكريم كه در 
روز انتخاب��ات دوم اس��فند در خدمت مردم عزيز كش��ورمان 
هستيم، ان ش��اء اهلل در اين انتخابات هم مردم مانند دوره هاي 
گذشته افتخار می آفرينند و برگ زرين ديگري را بر اوراق زرين 

كشورمان می افزايند. 

اياالت متحده امريكا بعد از 41سال تحريم هاي نهادها و مراکز اقتصادي به تحريم شوراي نگهبان رسيد 

تحريم سمبليك و بالاثر شوراي نگهبان

   گزارش یک

سعيد همتي
  گزارش 2
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